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FÓRUM MININGMATH

O Fórum MiningMath (‘Fórum’) é um espaço para interagir com outras
pessoas e compartilhar conhecimentos, informações e experiências de uso
da Tecnologia MiningMath. Os termos de uso a seguir se aplicam a todas as
pessoas (“usuário”) que usam  este Fórum.

MiningMath Software Ltda. (‘MiningMath’, ‘empresa’): empresa do direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.037.943/0001-54, sediada na cidade de
Belo Horizonte, MG, na rua Bela Vista nº 230, bairro Padre Eustáquio, CEP
30730-000.

Usuário: qualquer participante do Fórum.

Tecnologia MiningMath: primeiro e único mecanismo de otimização de
mineração de etapa única. O software integra várias áreas do negócio,
melhorando a análise estratégica e facilitando o processo de tomada de
decisão em projetos de mineração, por meio de avaliações de risco não
restritas por processos passo a passo.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DA COMUNIDADE

Todo uso do Fórum está sujeito a estes Termos e à Política de Privacidade.
Ao fazer o registro no Fórum, o usuário concorda em cumprir todas as
políticas aplicáveis da MiningMath, e autoriza o envio de informações
técnicas e de cunho publicitário, a qual, uma vez fornecida, só poderá ser
revogada de forma expressa, através do CANAL LGPD. Além disso, os
usuários devem monitorar e controlar todas as atividades conduzidas na sua
conta do Fórum e empreender todos os esforços razoáveis para manter
confidenciais todas as senhas e informações de login.

É PROIBIDO AO USUÁRIO DO FÓRUM

˗ Compartilhar login e senha. O login e senha são de uso pessoal e
intransferível, sendo o usuário o único responsável por sua guarda, bem
como todas as ações realizadas por meio deste, no Fórum.
˗ Fazer upload ou postar links no Fórum de qualquer tecnologia nociva
ou maliciosa, incluindo malware, que acesse ilegalmente informações de
propriedade da MiningMath ou de terceiros.
˗ Postar conteúdo que viole as leis e as normas governamentais
aplicáveis, incluindo, entre outros, todas as leis de propriedade intelectual,
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dados, privacidade e controle de exportação, além de normas promulgadas
por agências governamentais.
˗ Permitir que outra pessoa poste na sua conta ou em seu nome.
˗ Postar conteúdo que seja abusivo, ofensivo, vulgar, obsceno, odioso,
racista ou intolerante, ameaçador, caluniador, difamatório ou fraudulento.
˗ Divulgar a identidade pessoal de outra pessoa ou postar conteúdo que
inclua informações particulares ou pessoais de outra pessoa, incluindo, entre
outros, informações de perfil do Fórum, imagens, ou quaisquer outros dados
considerados como pessoais.
˗ Postar conteúdo do qual o usuário não possui os direitos necessários
por lei e de acordo com relações contratuais e fiduciárias, como informações
proprietárias e confidenciais descobertas ou divulgadas como parte de
relações empregatícias ou de acordo com contratos de não divulgação.
˗ Postar spam ou publicidade.
˗ Imitar pessoas ou entidades, declarar falsamente ou desvirtuar de
outra forma a afiliação com uma pessoa, organização ou entidade.
˗ Interferir no funcionamento, na integridade do Fórum ou de qualquer
informação, dados, conteúdo, outros materiais disponíveis neste Fórum ou
por meio dele, tampouco interrompê-los.
˗ Acessar o Fórum para criar um serviço semelhante, concorrente ou
copiar ideias, recursos, funções ou gráficos do Fórum.
˗ Autorizar, permitir, habilitar, induzir ou incentivar terceiros a fazer
qualquer uma das ações acima.
˗ Realizar qualquer ação que viole estes Termos.

SÃO DEVERES DO USUÁRIO

Notificar a MiningMath ao tomar conhecimento sobre quaisquer atos
suspeitos razoáveis de atividades ilegais ou não autorizadas ou uma violação
de segurança que envolva sua conta, incluindo perda, roubo, divulgação ou
uso não autorizado de um nome de usuário, senha ou conta.

POSTAGENS DE USUÁRIO, CONTEÚDO GERADO POR MEMBROS E
INFORMAÇÕES DE PERFIL

O usuário do Fórum pode ‘postar’ informações, dados, gráficos, sons, vídeos,
mensagens, perfis, outros materiais e conteúdo, aqui denominados como
‘postagens’. As postagens incluem, entre outros, todos os comentários,
sugestões, conselhos e ideias, incluindo aqueles feitos sobre os serviços
prestados pela MiningMath ou sobre funcionalidades da Tecnologia
MiningMath, existente ou em potencial desenvolvimento. Todas as
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postagens estão sujeitas às mesmas disposições de licenciamento contidas
neste documento.

Os usuários são os únicos responsáveis por todas as postagens no Fórum. A
MiningMath não tem controle sobre tais postagens e não as endossa. A
MiningMath não endossa a indicação de nenhuma postagem. Ao fazer uma
postagem, o usuário declara e garante que possui ou detém todos os
direitos de propriedade intelectual necessários para compartilhar todo o
conteúdo postado ou fazer upload dele, e que a postagem não infringe os
direitos de propriedade intelectual de outras pessoas.

AUTORIZAÇÕES

Ao postar algum conteúdo no Fórum, essa postagem será considerada de
propriedade do usuário. Em cada postagem, o usuário concede livremente à
MiningMath, autorização ilimitada, irrevogável, perpétua e livre de royalties
para acessar, usar, reproduzir, exibir, sublicenciar, executar e distribuir
qualquer conteúdo postado, como também autoriza, se de interesse da
MiningMath, criar trabalhos derivados dessas postagens, para qualquer
propósito e sem nenhuma obrigação ou compensação ao usuário.

Caso o usuário poste ideias e/ou sugestões sobre melhorias na Tecnologia
MiningMath por meio do Fórum, o usuário reconhece e concorda que a
postagem não o torna inventor de nenhuma nova funcionalidade que possa
ocorrer no desenvolvimento de melhorias do software, incluindo aquelas
que possam incorporar as contribuições dos usuários no Fórum ou que
estejam relacionadas a elas.

TRADUÇÕES

A MiningMath disponibiliza a sua Base de Conhecimentos (‘Base’) na versão
em inglês, e em eventuais traduções para outros idiomas constantes no
Fórum realizadas por ferramentas de tradução automática gratuita, ou por
tradutores/revisores parceiros ou pelos próprios usuários, com objetivo de
facilitar a leitura dessa Base por outros usuários não conhecedores do
idioma inglês, ficando a MiningMath isenta de quaisquer responsabilidades
pela literalidade de tais textos ou por qualquer outro tipo de inconsistência
verificada na tradução.

No caso de dúvida, por parte do usuário, a MiningMath orienta consultar a
versão inglesa.
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MODERAÇÃO

A finalidade do Fórum é ser um lugar onde os usuários dos serviços da
MiningMath se conectam, comunicam e compartilham informações,
experiências, conselhos e sugestões sobre os serviços prestados pela
MiningMath. Para garantir e promover um ambiente positivo, a MiningMath
pode designar moderadores/administradores do Fórum. A MiningMath se
reserva o direito de remover e alterar qualquer postagem de usuário no
Fórum a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, por violação destes
Termos ou da Política de Privacidade, por, de outra forma, ser considerado
inadequado e/ou ilegal, ou por qualquer outro motivo. A MiningMath tem o
direito de bloquear usuários que violem estes Termos do Fórum e impedir
que eles postem e/ou encerrar a conta do usuário no Fórum.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A MiningMath leva a sério os direitos de propriedade intelectual de outras
pessoas e exige que os usuários do Fórum façam o mesmo. Caso o usuário
tenha direitos autorais ou autoridade para agir em nome de um proprietário
de direitos autorais e queira reivindicar que um terceiro está infringindo esse
material no Fórum ou por meio dele, denuncie, enviando um e-mail para
etica@miningmath.com.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Tanto a MiningMath, quanto seus sócios ou investidores, não são
responsáveis perante o usuário ou qualquer terceiro por danos indiretos,
acidentais, especiais, consequenciais, punitivos ou exemplares decorrentes
de sua participação no Fórum.

INDENIZAÇÃO

O usuário indenizará a MiningMath, seus sócios, diretores e investidores por
todas e quaisquer alegações de terceiros decorrentes dos seguintes casos
ou a eles relacionados:

a) Uso ou tentativa de uso do Fórum em violação a estes Termos.
b) Violação de qualquer lei ou dos direitos de qualquer terceiro.
c) Quaisquer postagens que fizer no Fórum, incluindo, entre outras,
qualquer alegação de infração, apropriação indevida ou violação de
qualquer propriedade intelectual, privacidade ou outros direitos.
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ATUALIZAÇÕES DOS TERMOS

Estes Termos poderão ser alterados, modificados ou atualizados a qualquer
momento, assim como qualquer outra norma ou política relacionadas ao
Fórum, a critério da MiningMath. Quaisquer revisões materiais destes
Termos entrarão em vigor na data de sua publicação e será divulgada nos
canais competentes. A utilização pelo usuário desse serviço configurará
como sua aceitação dos termos e condições revisados.

DIVISIBILIDADE

Se qualquer disposição dos Termos for considerada por um tribunal de
jurisdição competente como contrária à lei, a disposição será modificada
pelo tribunal e interpretada de modo a melhor atender aos objetivos da
disposição original na medida máxima permitida pela lei. As disposições
restantes dos Termos permanecerão em vigor.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Estes Termos constituem um contrato vinculante. O descumprimento deles
pode resultar em ações legais. Este contrato e qualquer disputa oriunda das
disposições aqui colocadas ou a elas relacionada são regidos exclusivamente
pela legislação brasileira Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte,
MG, Brasil como jurisdição exclusiva para julgar qualquer disputa oriunda
destes Termos de Uso ou a ele relacionada.
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MININGMATH FORUM

The MiningMath Forum (‘Forum’) is an environment to interact with others
and share knowledge, information and experiences of using MiningMath
Technology. The following terms of use apply to all persons (“users”) who
use this Forum.

MiningMath Software Ltda. (‘MiningMath’, ‘company’): private law
company, registered with the CNPJ (registration number) under number
18.037.943/0001-54, headquartered in the city of Belo Horizonte, MG, at 230
Bela Vista street, Padre Eustáquio, ZIP code 30730-000.

User: any participant of the Forum.

MiningMath Technology: first and only single-step mining optimization
engine. The software integrates multiple areas of the business, improving
strategic analysis and facilitating the decision-making process in mining
projects, through risk assessments unconstrained by stepwise processes.

RULES FOR PARTICIPATING IN THE COMMUNITY FORUM

All use of the Forum is subject to these Terms and the Privacy Policy. By
registering on the Forum, the user agrees to comply with all applicable
MiningMath policies, and authorizes the sending of technical and
advertising information, which, once provided, can only be expressly
revoked through the LGPD CHANNEL. In addition, users must monitor and
control all activities conducted under their Forum account and make all
reasonable efforts to keep all passwords and login information confidential.

IT IS FORBIDDEN FOR THE FORUM USER

˗ To share login and password. The login and password are for personal
and non-transferable use, and the user is solely responsible for their
custody, as well as actions carried out through it, on the Forum.
˗ To upload or post links on the Forum to any harmful or malicious
technology, including malware, that illegally accesses proprietary
information of MiningMath or third parties.
˗ To post content which violates applicable laws and government
regulations, including but not limited to all intellectual property, data,
privacy and export control laws, and regulations promulgated by
government agencies.
˗ To allow someone else to post on their account or on their behalf.
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˗ To post content which is abusive, offensive, vulgar, obscene, hateful,
racist or bigoted, threatening, libelous, defamatory or fraudulent.
˗ To disclose someone else’s personal identity or post content which
includes another person’s private or personal information, including but not
limited to Forum profile information, images, or any other data deemed to
be personal.
˗ Post content to which the user does not have the rights required by
law and pursuant to contractual and fiduciary relationships, such as
proprietary and confidential information discovered or disclosed as part of
employment relationships or pursuant to non-disclosure agreements.
˗ To post spam or advertising.
˗ To imitate persons or entities, falsely state or otherwise misrepresent
affiliation with a person, organization or entity.
˗ To interfere with the functioning, integrity of the Forum or any
information, data, content, other materials available on or through this
Forum, nor interrupt them.
˗ To access the Forum to create a similar, competing service or copying
ideas, features, functions or graphics from the Forum.
˗ To authorize, permit, enable, induce or encourage third parties to do
any of the above actions.
˗ To take any action which violates these Terms.

DUTIES OF THE FORUM USER

To notify MiningMath upon becoming aware of any reasonably suspected
acts of illegal or unauthorized activity or a security breach involving their
account, including loss, theft, disclosure or unauthorized use of a username,
password or account.

USER POSTS, MEMBER-GENERATED CONTENT AND PROFILE
INFORMATION

The user of the Forum may ‘post’ information, data, graphics, sounds,
videos, messages, profiles, other materials and content, hereinafter referred
to as ‘posts’. Posts include, but are not limited to, all comments,
suggestions, advice and ideas, including those made about services
provided by MiningMath or MiningMath Technology features, existing or in
potential development. All postings are subject to the same licensing
provisions as contained in this document.

Users are solely responsible for all posts on the Forum. MiningMath has no
control over such postings and does not endorse them. MiningMath does
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not endorse any postings. By making a post, the user represents and
warrants that they own or hold all intellectual property rights necessary to
share all content posted or uploaded, and that the posting does not
infringe the intellectual property rights of others.

AUTHORIZATIONS

When posting any content on the Forum, that post will be considered the
property of the user. With each posting, the user freely grants MiningMath
unlimited, irrevocable, perpetual, royalty-free authorization to access, use,
reproduce, display, sublicense, perform and distribute any posted content,
and the user also authorizes, if in MiningMath’s interest, to create derivative
works of these postings, for any purpose and without any obligation or
compensation to the user.

If the user posts ideas and/or suggestions about improvements to
MiningMath Technology through the Forum, the user acknowledges and
agrees that the posting does not make him/her the inventor of any new
functionality that may occur in the development of improvements to the
software, including those that may incorporate users’ contributions in the
Forum or that are related to those.

TRANSLATIONS

MiningMath makes its Knowledge Base (‘Base’) available in the English
version, and in eventual translations into other languages contained in the
Forum made by free automatic translation mechanisms, by partner
translators/reviewers, or by the users themselves, in order to facilitate the
reading of this Base by other users who do not know the English language,
and MiningMath is exempt from any liability for the literalness of such texts
or for any other type of inconsistency found in the translation.

In case of doubt on the user’s part, MiningMath advises to consult the
English version.

MODERATION

The purpose of the Forum is to be a place where users of MiningMath
services connect, communicate and share information, experiences, advice
and suggestions about the services provided by MiningMath. To ensure and
promote a positive environment, MiningMath may designate Forum
moderators/administrators. MiningMath reserves the right to remove and

.
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amend any user posting on the Forum at any time, with or without notice,
for violation of these Terms or the Privacy Policy, otherwise deemed
inappropriate and/or illegal, or for any other reason. MiningMath has the
right to block users who violate these Forum Terms and prevent them from
posting and/or terminating the user’s account on the Forum.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

MiningMath takes the intellectual property rights of others seriously and
requires Forum users to do the same. In case the user has copyright or
authority to act on behalf of a copyright owner and would like to claim that
a third party is infringing this material on or through the Forum, please
report it by emailing etica@miningmath.com.

LIMITATION OF LIABILITY

MiningMath, its partners or investors, are not liable to the user or any third
party for indirect, incidental, special, consequential, punitive or exemplary
damages arising from their participation in the Forum.

INDEMNITY

The user will indemnify MiningMath, its partners, directors and investors for
any and all claims by third parties arising from or related to the following
cases:

a) Use or attempted use of the Forum in violation of these Terms.
b) Violation of any law or the rights of any third party.
c) Any postings made on the Forum, including but not limited to any
allegation of infringement, misappropriation or violation of any intellectual
property, privacy or other rights.

TERMS UPDATES

These Terms may be amended, modified or updated at any time, as may
any other policy relating to the Forum, at MiningMath’s discretion. Any
material revisions to these Terms will be effective on the date of their
publication and will be published in the appropriate channels. Using this
service will constitute the user’s acceptance of the revised terms and
conditions.
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DIVISIBILITY

If any provision of the Terms is found by a court of competent jurisdiction to
be contrary to law, the provision will be modified by the court and
interpreted to best serve the purposes of the original provision to the fullest
extent permitted by law. The remaining provisions of the Terms will remain
in effect.

APPLICABLE LAW

These Terms constitute a binding contract. Failure to act in accordance
could result in legal action. This agreement and any dispute arising from
the provisions set forth or related to them are governed exclusively by
Brazilian law. The Court of Justice of Belo Horizonte, MG, Brazil is elected as
the exclusive jurisdiction to judge any dispute arising from or related to
these Terms of Use.
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